Informerar

Svalövs kulturstipendium och
kulturpris 2020

Hela denna sida är information från Svalövs kommun

Välkommen till kommunfullmäktiges
sammanträde i Heleneborgsskolans matsal,
måndagen den 31 augusti 2020, kl. 18.30.
Exempel på ärenden som kommer att behandlas:
• Folkinitiativ för folkomröstning i enlighet med
kommunallagen (2017:725), 8 kap, 2 §, samt 5 kap
36 – 37 §§ och lag om kommunala
folkomröstningar (1994:692)
• Ny förskola i Billeberga
Sammanträdet är öppet för allmänheten. Åhörare
ombeds dock ha den rådande risken för smittspridning
i beaktande och inte närvara vid sammanträdet vid
uppvisande av sjukdomssymptom.

Nu är det dags att ansöka om kulturstipendium och nominera till kulturpriset.
Sök Svalövs kommuns kulturstipendium
Vill du förkovra dig eller utveckla dina talanger inom konst,
musik, teater, konsthantverk eller något annat uttryck? Då ska
du söka Svalövs kommuns kulturstipendium!

Nominera till Svalövs kommuns kulturpris
Nu är det också dags att nominera! Vem har med berömvärda
och värdefulla insatser berikat och stimulerat verksamhet på
kulturens och folkbildningens områden?

Stipendiet är på 20.000 kr och kan delas ut till en mottagare
eller delas på flera. Efteråt redovisar du vad du har gjort för
stipendiet och det kan vara genom ett framträdande eller en
presentation, på det vis som passar dig och din inriktning.

Mer information om hur man gör finns på
www.svalov.se/kulturpris

Mer information finns på
www.svalov.se/kulturstipendium

Nu är det dags att nominera lämpliga kandidater. Lämna
din nominering till kommunen senast den 1 september.

Ann Pettersson (M)
Kommunfullmäktiges ordförande

Polisens lokala trygghetsmätning
Nu är det dags för Polisen och Svalövs kommun att
genomföra den årliga lokala trygghetsmätningen.
Enkäten är i dagarna utskickad till slumpvis utvalda
invånare i åldern 16-85. Är du en av dessa så ber vi dig att
ägna en stund åt att besvara frågorna i enkäten.

Miljöpriset delas ut som erkänsla och uppmuntran för
värdefulla insatser inom natur- och miljövård. Det kan delas
ut till enskild, skolklass, förening, företag eller annan grupp.
Mottagaren, fysisk eller juridisk person, ska vara bosatt eller
ha verksamhet i Svalövs kommun. Priset består av en symbol
för kommunens miljöarbete.
Samhällsbyggnadsnämnden utser pristagare – som kan vara
flera stycken. Man kan få priset mer än en gång.

Byggnadsvårdspremien delas ut som stöd, uppmuntran och
erkänsla för värdefull insats inom byggnadsvårdens område. I
detta fall avses byggnadsvård i en vid betydelse, så olika slag
av byggnader kan komma ifråga och byggnadernas närmiljö
spelar också in. Byggnadens ålder är oviktig, såväl gamla som
nya och även nyproducerade. Priset består av en metallplatta
med inskription och ett diplom. Mottagaren, fysisk eller juridisk
person, ska vara bosatt eller ha verksamhet i Svalövs kommun
eller ha annan särskild anknytning hit.

I kommunhusets reception finns kallelse och
protokollsutkast att hämta.

Ansökan senast
1 september!

Dags att nominera till årets
miljöpris och byggnadsvårdspremie

Ditt förslag ska innehålla följande:
• Kandidatens namn, adress och telefon
• Beskrivning om varför kandidaten ska tilldelas miljöpriset
• Förslagslämnarens underskrift, namn, adress och telefon
Skicka förslaget till: Svalövs kommun, 268 80 Svalöv och märk
kuvertet med ”Miljöpris”, eller via epost:
balthazar.forsberg@svalov.se

Fullmäktiges sammanträden spelas in och det finns
möjlighet att ta del av information och debatt via
kommunens webbplats www.svalov.se.

Man kan ansöka själv eller lämna förslag på mottagare.
Skicka ansökan/förslag till:
Svalövs kommun, 268 80 Svalöv och märk kuvertet med
”Byggnadsvårdspremium”,
eller via epost: bygglov@svalov.se
Läs gärna mer om vad som gäller och hur du gör för att ansöka
eller lämna förslag på www.svalov.se/stipendier.

Lediga jobb i Svalövs kommun
Titel
Sjuksköterska
Stödpedagog
Vårdare/handledare

Sista ansökningsdatum
2020-09-06
2020-09-08
2020-09-08

Du hittar även information om lediga jobb hos oss på:
www.offentligajobb.se/lediga-jobb/svalöv

- Det är viktigt för oss att många svarar på undersökningen.
Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de
viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det
brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis,
kommun och andra parter. Om du är en av de slumpmässigt
utvalda medborgare som fått en enkät hemskickad hoppas
vi att du tar dig tid att svara, säger Mats Trulsson, som är
ansvarig för trygghetsmätningarna i polisregion Syd.
För att få större kunskap om vad medborgarna har för
uppfattning om sin boendemiljö ställs i enkäten frågor som har
betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett
bra arbete.
- Vi vill till exempel veta hur du ser på eventuella problem i
ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott eller inte
under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för
brott och även om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på
kvällarna, säger Mats Trulsson.
I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens
verksamhet i ditt närområde.
Tack på förhand för din medverkan!
Vid frågor gällande enkäten, vänligen kontakta:
Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna
Tel: 010-56 20 200
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